
 

 

Манастир Горњак 

 

Манастир Горњак лежи на мањем, проширеном платоу Млаве у Горњачкој клисури. Прислоњен је уз 

камене литице Јежевца испод којих промиче брза и бистра Млава. 

 

На супротној страни реке, такође на тераси изграђен је мотел. 

 

Манастир је задужбина кнеза Лазара, а подигнут је између 1379. и 1381. године. Захваљујући свом 

погодном положају, пошто је био ван главних транзитних праваца тог времена, „наџивео је Косово“ пуних 

седам деценија. 

 

Манастир је по изградњи знатно оштетио Раич Бранковић чију је владавину Браничевом преузео кнез Лазар 

Хребељановић. А после коначног пада српске државе 1459. године, под турстком влашћу Горњак је 

доживљавао велика разарања и обнављања. Из сачуваних списа види се да је 1733. године имао и своју 

парохију са 99 домова. Зна се да је у турском периоду два пута разаран и обнављан. Најтежу судбину 

Горњак је доживео за време Другог светског рата када су га Немци спалили. Тада су уништене многе 



драгоцености које је чувао (повеља кнеза Лазара, барјак цара Душана и друго). По ослобођењу обновљен је 

и дозидан. 

 

Данашњи манастир Горњак мало подсећа на стару манастирску цркву, осим што лежи на старим темељима. 

Уствари, прави манастир је изграђен у пећини, изнад данашњег, који је касније зидан на нижем заравњењу. 

Оно што представља посебну вредност овог манастира јесте живописност унутрашњих страна зидова са 

ремек делима дуборезачке вештине и иконостасом из 19. века. 

 

Манастир Горњак удаљен је од Петровца 18 км, а од Крепољина 7 км. У склопу овог вредног културно-

историјског споменика Хомоља налази се и савремено уређен конак за смештај гостију, као и лепи терени 

за камповање поред Млаве. Заштићен је као споменик културе од великог значаја. 

 

Беловоде 

 Беловоде – археолошко налазиште 

Остаци неолитског насеља „Беловоде“ налазе се 2 км западно од села Велико Лаоле, на тромеђи овог и села 

Табановца и Крвија. Смештено је на десној обали речице Бусур. 

Винчанско насеље заузима простор димензија 1000 џ 800 м, на надморској висини између 160 м и 190 м . 

Оно доминира над мочварном долином реке Бусур. Ширина речне долине је око 200 м , што значи да је 

насеље Беловоде природно било заштићено од поплава и за време највиших водостаја ове реке. 

„Беловоде“ је 1954. године открои сарадник Народног музеја у Пожаревцу, Никола Крстић, који је дао прве 

податке о локалитету са ког је прикупио неколико десетина археолошких предмета. (Насеља Браничева) 

Народни музеј у Пожаревцу и Народни музеј у Београду од 1994. године врши атхеолошка истраживања 

овог локалитета. 

Локалитет се простире на површини од око 80 хектара. Скоро по средини делимично га раздваја удолина 

поточића Беловоде, чији се извор налази на овом подручју. Насеље је формирано око 4 500 година пре наше 

ере и живело је све до 3 800 година п.н.е. када је страдало у пожару. Поред уобичајене винчанске 

економике, базиране на земљорадњи и сточарству, прикупљено је више стотина археометалуршких узорака 

( малахит, азурит, бакар ) , који указују на јаку металуршку компоненту винчанске цивилизације. То 

потврђују и примерци нађеног бакарног накита, а посебно се истичу делтоидни привезак и округле перле од 

чистог бакра и малахита. 

Насеље Беловоде је географски најближе најстаријем руднику метала на Балкана – Рудној глави. Све су 

индиције да је руда бакра овде топљена и прерађивана први пут у историји цивилизације. Становници 

Беловода бавили су се земљорадњом и сточарством. Постојала је подела рада међу члановима породица. 

Један део становника насеља одлазио је са стоком у планинске крајеве,богате рудом бакра где су се поред 

сточарства, бавили и рударством. По повратку доносили су руду бакра и квалитетан камен од којег су 

правили оруђе за рад. 



Веома значај археолошки налаз у Беловодама представљају добро очувани остаци кућа из овог периода 

Куће су биле димензија 4џ 4 м и 4. 50 џ 3 м , имале две просторије и заједничко уздигнуто огњиште. Под 

куће је био урађен од облица и цепаница просечне дебљине 0. 10 м премазаних блатом преко кога је 

стављана глазура од фино размућене глине и иситњеног кречњака. Зидови су били од уплетеног прућа и 

облепљени блатом. Дебљина спољних зидова износи 0. 20 м. Пронађене куће су изгореле у пожару. Међу 

бројним откривеним археолошким локалитетима издвајају се керамичке посуде најразличитијих облика, 

које су служиле за чување и припремање јела, а коришћене су и у ритуалне сврхе (црно полиране 

биконичне зделе са глачаним канелурама, полихрони пехари, разне врсте крчага). Истиче се ритуална ваза 

у облику птице која је за сада јединствена у оквиру винчанске културе. 

Новост представља и налаз мушке статуе са наглашеном мушкошћу, што представља новину у религијским 

схватањима људи млађег каменог доба.Уникатни примерак неолитске уметности Европе представља 

профил лица човека израђен специфичном техником окресавања у кремену. Пронађен је и велики број 

камених алатки : секира, стругача, бодежа…које су израђиване од тврдих квалитетних стена. Даља 

истраживања овог локалитета омогућиће податке о животу неолитског човека на овим просторима. У 

будућности би реконструкцијом и адекватном заштитом, ово вредно археолошко налазиште могло постати 

значајан туристички локалитет великог значаја. 

 

Бања Ждрело 

     

Рекреационо угоститељски центар „Ждрело“, популарна „Бања“ Ждрело налази се на месту где се плодна 

Стишка равница на чудесан начин провлачи кроз Горњачку клисуру и уздиже у Хомољске планине. Налази 

се на 11-том километру пута Петровац – Жагубица у подножју два доминантна хомољска врха Вукан и 

Јежевац. 

 

Приликом истраживања наслага угља на овом подручју 1986. године из бушотине је избио јак млаз 

термоминералне воде чија температура на површини износи око 40 Ц степени. Вода долази са дубине од 

180 м где температура прелази 80 Ц степени. Пошто пролази кроз хладне слојеве земље на површини 

постиже и задржава константну температуру од 40 Ц и лети и зими. 

 

Ова термоминерална вода изузетног хемијског састава и карактеристика припада групи олигоминералних 

сулфидних хомеотерми. Захваљујући својој температури и хемијском саставу ова вода се према налазима 

Института за физикалну медицину и рехабилитацију Републике Србије, као и Завода за интерне болести 

„Др Властимир Годић“ из Београда може успешно користити и у терапијске сврхе као допунско средство 

при лечењу запаљенског реуматизма (реуматоидни артритис, Бехтревљева бол), екстраартикуларног 

реуматизма (фибриозити, миозити, паникулити, тендинити) последица траума и стања после прелома 

костију и хируршких интервенција на коштаном систему. 



Захваљујући свом изузетном хемијском саставу вода се успешно користи и у лечењу кожних болести, 

екцема, гљивичних обољења псоријазе, зацељује ране, а после купања у овој води кожа постаје меканија и 

затегнутија.Охлађена може да се пије и помаже код гастритиса. 

 

Бања Ждрело располаже отвореним и затвореним базенима, аква парком са топлом водом, велнес центром, 

салама за масажу са лековитим блатом, морском водом, ђакузи кадама, саунама, соларијумом, хотелом 

,рестораном и другим садржајима. Аква парк је јединствен у Србији јер може да се користи и лети и зими.. 

У отвореним базенима вода се помера као „брза река“ тако да купачи могу да јуре базенима уз помоћ пумпи 

које гурају топлу воду. Постављена су и три тобогана за разне узрасте купача. 

 

У склопу комплекса налазе се и терени за кошарку и мали фудбал. На врху објекта налази се нудистичка 

тереса на коју се долази лифтом. У смештајном делу има четрдесетак постеља. Како је интересовање за 

бању премашило сва очекивања власник Драгиша Милојевић изградио је нов хотел са 6 апартмана и 54 

собе. 

 

 

Планинарење 

Општина Петровац на Млави поседује изузетне услове за бављење планинарењем и алпинизмом. Део 

Хомољских планина се налази на нашој територији. Планине су приступачне, сви путеви за прилаз су у 

добром стању, удаљеност од Београда је око 130км. 

Интересантни су Велики и Мали Вукан, Јежевац, Крилаш, Штубеј… Врхова су од 670 мнв до 940мнв 

самим тим спадају у не претерано тешке врхове за пењање. Већина стаза су добро уређене и означене. 

Посебно интереаснтно је то што доста стаза као полазну тачку има неки од манастира или пролази поред 

њих. 

У близини се налази доста смештаја, јер се на само пар километара налази и Руц Ждрело „Бања Ждрело“. У 

селу Ждрело постоји извиђачки дом у коме се може резервисати смештај. 

У Горњачкој клисури и око „Бање Ждрело“ постоји много ресторана где планинари могу ручати, може се 

унапред резервисати и тиме за већи број људи остварити попуст. 

Кроз Хомољске планине протиче река Млава и прави Горњачку клисуру у којој је нарочито развијен 

алпинизам. Смерови за пењање постоје са леве и десне обале реке Млаве и приступачни су. Смерови су 

уређени и означени, постоје клинови. У Горњачкој клисури се одржавају курсеви за почетнике које 

организују алпинистички клубови. 

У Петровцу постоји „Планинарско друштво Горњак“, на њиховом сајту се могу видети и преузети путање 

(трекови). 

 

 

 

 

 



Млава 

 
Поглед с градског моста у Петровцу 

Опште информације 

Дужина 158 km 

Слив 
Црноморски 

Пловност последњиx 3km 

Водоток 

Ушће 
Дунав 

Географске карактеристике 

Држава/е  Србија 

Насеља Пожаревац,Костолац 

Притоке Витовница,Крупаја 

Млава је река у Србији. Дугачка је 158 km и десна је притока Дунава. Пловна je последњиx 3km.  

Настанак 

 
Жагубичко врело 

Млава настаје као Тисница у Кучајским планинама у источној Србији, под врхом Велики Крш. Река тече на 

север и протиче поред источних падина планине Бељаница, кроз скоро ненасељено подручје. Након што 

стигне до Хомоља, у Тисницу се на висини од 320 метара улива јако Жагубичко врело и од те тачке река је 

надаље позната као Млава. Мерећи од Жагубичког врела, река је дугачка 232 km.  

Етимологија 

Име реке Млаве потиче из прасловенскеог језика, од ријечи млава, што значи немир, бука вика.  

Горњи ток 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D1%9B%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Reka_Mlava02.JPG
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%C5%BDagubi%C4%8Dko_vrelo.JPG


Млава на почетку тече ка североистоку, али се брзо окреће ка северу. Протиче поред Жагубице, центра 

регије, и села Изварица (где са десне стране прима Јошаничку реку), Рибаре, Сиге и Ладне Воде.  

У овом делу, Млава је пробила дугу Горњачко-рибарску клисуру, која потиче од Рибара, затим се шири у 

Крепољинско проширење (где се налази село Крепољин) и опет се сужава. Избивши на крају клисуре код 

села Ждрело близу манастира Горњак, Млава напушта Хомољски регион.  

Средњи ток 

У овом делу долина Млаве се шири како река протиче поред села Шетоње, где са леве стране прима 

притоке Мето и Шетоњску реку, Мало Лаоле (са десне стране Бистричка река), Велико Лаоле и стиже до 

градића Петровац на Млави, центра регије Млава. Река наставља на север, пролази поред села Каменово, 

Трновче и Рашанац и улази у равничарски регион Стиг.  

Доњи ток 

 
Ушће Топле Млаве 

У доњем току Млава постаје пловна река при ушћу и дели се у много паралелних токова и изазива честе 

поплаве, па иако се много насеља налази близу реке, ниједно није на њеној обали. Села која се налазе близу 

Млаве су: Велико Село, Топоница, Калиште, Мало Црниће, Велико Црниће, Салаковац, Трњане, Набрђе, 

Бубушинац и Брадарац. У овом делу се у Млаву уливају њене две највеће притоке Чокордин са леве стране 

и Витовница са десне. Један рукавац Млаве протиче неколико километара од Пожаревца.  

Последња два насеља на току Млаве су село Дрмно и градић Костолац. У оба места се налазе рудници угља 

и налазе се у центру Костолачког басена. Млава не утиче у главно корито Дунава, већ у његов јужни 

рукавац Дунавац на висини од 65 метара, који окружује мочварна ада Острво, највеће острво у Србији. У 

кишовитим годинама Млава се пробије кроз средину острва и подели га на два дела. Неки географи 

називају овај систем Могила, док се Дунавац сматра финалним делом тока Млаве, све док се он не врати 

назад у Дунав, источно од туристичког одмаралишта Рам.  

Карактеристике 

Слив Млаве заузима површину од 17.830 km² и припада сливу Црног мора. Просечан проток у години на 

ушћу Млаве је 10 m³/s. Велики потенцијал Млаве за производњу електричне енергије у Горњачко-рибарској 

клисури је неискоришћен. Брана би такође помогла да се спрече поплаве ниже од вештачког језера које би 

било створено. 
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Завичајни Музеј Петровац на Млави 

 

О музеју 

Историјат 

Завичајну музеј Петровац на Млави основан је 1998/99. године. Поред богатог културно-историјског 

наслеђа из праисторије, антике, средњег века, као и разноврсне етнографске грађе материјалне и духовне 

културе, на формирање Завичајног музеја пресудан утицај имала су вишегодишња ископавања на 

локалитету Беловоде код Великог Лаола. Истраживања су 1994. године започели Народни музеј из 

Београда и Народни музеј из Пожаревца у оквиру научно-истраживачког пројекта „Археометалургија 

винчарске културе“. Од 1998/99. године, пружањем стручне и логистичке подршке, на реализацији пројекта 

активно учествује и новоосновани музеј у Петровцу. 

Музеј је основала СО Петровац на иницијативу групе грађана која је у периоду од 1996. до 1998. године у 

неколико наврата подносила СО Петровац, најпре Захтев-Предлог да СО Петровац донесе Одлуку о 

оснивању, а затим и Предлог за оснивачки статут Завичајног музеја у оснивању. Убрзо затим, 1998/99. 

долази до оснивања Завичајног музеја и регистрације у Привредном суду у Пожаревцу. 

Током 2003. године, Музеј добија део простора у високом приземљу репрезентативног здања „Старе 

поште“, које се налази у ужем центру града. Зграда припада јединственом архитектонском комплексу 

„Начелства“ и као непокретно културно добро, под заштитом је Регионалног завода за заштиту споменика 

културе у Смедереву. 

Током досадашњег рада Завичајног музеја, формиране су следеће збирке: археолошка, етнолошка, 

историјска, ликовна (са једним легатом) и нумизматичка. Збирке су мањег обима, али се сукцесивно 

увећавају захваљујући археолошким ископавањима локалитета Беловоде, повременом раду Ликовне 

колоније, поклонима и, ређе откупом. 

Путем размене са другим музејима и сродним установама културе, као и поклонима појединаца, 

оформљена је и музејска библиотека. 

Галерија Завичјаног музеја званично је отворена 26. децембра 2003. године Петом јесењом изложбом 

Удружења ликовних уметника Петровац. Пројекат и идејно решење изложбеног простора у складу са 

нормативима савремене музеологије, извео је Зоран Јовановић, архитекта у Народном музеју у Београду. 

На годишњем нивоу у просеку се организује десетак изложби. Успостављена је сарадња са другим музејима 

и сродним установама културе. Најзаступљеније су изложбе ликовних и примењених уметности. Такође, 

музеј је у два наврата организовао мини фестивал етно-филма и вече археолошког филма. 

Издавачка делатност Завичајног музеја није заживела у правом смислу те речи, али све изложбе у Галерији 

музеја биле су пропраћене каталошком публикацијом. 



 

На локалном нивоу Завичајни музеј је остварио сарадњу са свим културно-образованим установама и 

удружењима, као и са ликовним удружењима и музејима у окружењу. 

Као једна од млађих културних установа у граду, Завичајни музеј има за циљ: прикупљање, чување, 

истраживање и промовисање културне баштине, пре свега на нивоу општине Петровац, развијање ликовне 

културе, пружање подршке уметничким ствараоцима, едуковање суграђана кроз радионице, изложбе, 

публикације и друге јавне пројекте Завичајног музеја. 

 

Црква Светог Вазнесења у Петровцу на Млави 

  

 
Црква Светог Вазнесења 

Време настанка 1866-1869. 

Тип културног добра Споменик културе  

Црква Светог Вазнесења у Петровцу на Млави подигнута је у периоду од 1866. до 1869. године великим 

залагањем Црквене општине и мештана, с обзиром на то да је њена изградња била услов да се тада село 

Петровац прогласи за варошицу. Представља непокретно културно добро као споменик културе. 

 

Архитектура 

Црква у Петровцу на Млави је саграђена у духу романтичарског историцизма, као једнобродна грађевина 

са олтарском апсидом на истоку, бочним певничким апсидама и звоником на западу. Просторно је 

подељена на једноделни олтарски простор, наос са полигоналним певничким просторима и припрату са 

галеријом над којом је изведен звоник. Декорацију фасада карактеришу архитектонски елементи у виду 

кровног и подеоног венца, фриза слепих аркадица, пиластара и детаљи изведени црвеном опеком који 

својим обликом прате лучне завршетке како правих тако и слепих монофора и окулуса. Посебна пажња је 

посвећена обради западне фасаде са наглашеним порталом, две слепе монофоре, једним окулусом и у 

завршници витким звоником.  

Изузетно вредну сликарску целину чини иконостасна преграда изведена у класицистичком духу уз примену 

барокно-рокајне позлаћене декорације. Иконе на њој осликао је Настас Стефановић током осме деценије 
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19. века. Како сазнајемо из натписа са плоче која се налази на огради галерије, живопис је радио Никодим 

Бркић ђакон и сликар из Београда, а калиграфију М. Јанковић 1954. године.  

Црква поседује вредне примере икона, богослужбених књига и сасуда, као и комада црквеног мобилијара.  

Споменик пчели 

Увод 

Споменик пчели се налази у селу Каменову, у општини Петровац на Млави. Село Каменово има 

дугу пчеларску традицију о којој говоре писани подаци из Браничевског тефтера из 1467. који 

сведочи да је Каменово давало десетак, харач у меду, што потврђује то да је тада постојао 

организовани вид пчеларења. У новијој историји је битан податак да је 1924. у Каменово донета 

прва кошница са покретним саћем која је заменила дотадашње трмке, односно вршке. У Савезној 

Федеративној Републици Југославији, забележен је највећи однос броја кошница и броја 

становника. По последњем попису становништва из 2011.године Каменово има 914 становника и 

око 32000 кошница, пошто се велики број људи бави пчеларством и то је најбитнија грана 

пољопривреде. 

 
Бронзани споменик пчели у селу Каменову, Србија. 

Историјат  

Друштво пчелара "Млава", на челу са Мирославом Љубомировићем, 1997. дошло је на идеју да се 

на неки начин одужи пчели и да јој подигне споменик у центру села. Споменик је откривен 4. 

априла 1998. године на манифестацији "Дани Млавско-Хомољских пчелара". Споменик пчели је 

дело академског вајара Јанка Лалића, израђен је од бронзе, тежак 280 килограма и дуг 1,4 метара. 

Изливен је у ливници у Бору. Споменик је украден у децембру 2014. Уз помоћ донацје је 

направљен нови споменик који је откривен у априлу 2015.године. Нови споменик је дело 

академског вајара Драгише Милошевића, тежине 300 килограма и дужине 2 метра. Израђен је 

такође од бронзе и обезбеђен је видео надзором.  

Туристичка организација Петровац : https://www.topetrovacnamlavi.com/ 

Завичајни музеј Петровац : http://muzej-petrovacnamlavi.org.rs/ 
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https://sh.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://sh.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://sh.m.wikipedia.org/wiki/P%C4%8Delarstvo
https://www.topetrovacnamlavi.com/
http://muzej-petrovacnamlavi.org.rs/
https://sh.m.wikipedia.org/wiki/Datoteka:%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8.jpg


 

 


